Overzicht aangenomen moties 2019/2020/2021
mnVergadering
15-12-2020

Motie
Motie CU DB PvdA woonvisie

Stemverhouding
Aangenomen
(unaniem)

02-03-2021

Motie SGP lichtreclame
Waardenburg

Aangenomen
(25-5)

02-03-2021

Motie D66 Natuurinclusief
bouwen bestemmingsplan
partiële herziening De
Plantage Zuidwest te
Meteren
RES 1.0:
Motie CDA Wijkgerichte
opslag energie RES 2.0
RES 1.0:
Motie CDA gemeentelijk
communicatieprogramma
energietransitie
Huisvesting
arbeidsmigranten:
Motie DB toezicht houden
Motie VVD; Hondsgemet
Noord

Aangenomen
(17-13)

30-06-2021

Motie D66; basismobiliteit

08-07-2021

Motie DB; eerlijke verdeling

Aangenomen
(unaniem)
Aangenomen
(unaniem)

25-05-2021
25-05-2021

25-05-2021
30-06-2021

kosten VRGZ
08-07-2021

Gewijzigde motie LLB en
CDA; Borstonderzoek

Zaak

Stand van zaken
Het college heeft op 14/09 een CPO-beleid vastgesteld. Hierover wordt een
Raadsinformatienota aan de raad verstrekt.
De vergunningaanvraag is formeel buiten behandeling gesteld omdat de gevraagde
aanvullende stukken niet (tijdig) zijn aangeleverd.
Het weigeren van een incomplete aanvraag is juridisch niet mogelijk.
Op dit moment ligt er geen aanvraag voor het aanbrengen van schermen op deze
reclamezuil.
Wordt meegenomen in de omgevingsvisie.

Aangenomen
(26 – 5)

Wordt regionaal opgepakt in de aanloop naar RES 2.0. Dit zal na de zomer (als de
RES 1.0 is vastgesteld) verder worden opgepakt.

Aangenomen
(26 – 5)

Ook hiervoor geldt dat dit een motie is die regionaal is voorbereid en dus ook samen
met de Regio waarschijnlijk na de zomer wordt opgepakt.

Aangenomen
(26 – 5)

We onderzoeken de mogelijkheden om de motie uit te voeren.

Aangenomen
(24 – 2)

We houden de raad op de hoogte van de ontwikkelingen rond Hondsgemet-Noord.
De eerste keer was dit al op 8 juli via de Meerjarenprognose Grondexploitatie bij de
jaarrekening.
Wordt uitgevoerd.
Uiterlijk 1 april 2022 informeert het college de raad omtrent de uitkomsten van deze
motie

Aangenomen
(unaniem)

Ligt voor afstemming bij de griffie.

08-07-2021

Motie SGP en VVD; Economie

Aangenomen
(25 – 6)

Wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

08-07-2021

Motie CU; CPO

Aangenomen
(28 - 3)

Het college heeft op 14/09 een CPO-beleid vastgesteld. Hierover wordt een
Raadsinformatienota aan de raad verstrekt.

Bijgewerkt op 13-09-2021

Overzicht aangenomen moties 2019/2020/2021
08-07-2021

Motie CU; Sport en cultuur

Aangenomen
(26 - 5)

Wordt meegenomen in het raadsvoorstel rondom het Beleidsplan Sport en
Bewegen.

08-07-2021

Motie GL; energiearmoede

Aangenomen
(20 – 11)

Wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

Bijgewerkt op 13-09-2021

